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সবার জন্য পেনশন চালুর আশা  

সমকাল প্রতিববদক, বাবজট বক্তৃিায় পদবশর সব মানুবের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর প ােণা তদবয়বেন অর্ থমন্ত্রী আ হ ম 

মুস্তফা কামাল। প্রাতিষ্ঠাতনক ও অপ্রাতিষ্ঠাতনক খািসহ সবার জন্য সব থজনীন পেনশন ব্যবস্থা ের্ থায়ক্রবম চালু করার লবযে 

একটি 'ইউতনভাবস থল পেনশন অর্তরটি' তশগতগর গঠবনর কর্া ববলবেন তিতন। সরকাতর পেনশনবভাগীরা পদবশর সমগ্র 

জনগবণর একটি ভগ্াাংশ মাত্র। িাই সরকাতর-পবসরকাতর চাকতরজীবীবদর বাইবর তগবয় এবার সবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা 

চালু করার উবযাগ তনবয়বে সরকার। এ োড়া সরকাতর চাকতরজীবীবদর পেনশন গ্রহবণ নানা ধরবনর সুতবধার প ােণা পদওয়া 

হবয়বে। হয়রাতন লা ববর জন্য িাবদর ইএফটির (ইবলকট্রতনক ফান্ডস ট্রান্সফার) মাধ্যবম পেনশন প্রদান করা হবব। আগামী 

অর্ থবেবরই সব চাকতরজীবীবক এই কার্ থক্রবমর অন্তর্ভ থক্ত করা হবব ববল জাতনবয়বেন অর্ থমন্ত্রী। গিকাল বৃহস্পতিবার জািীয় 

সাংসবদ ২০১৯-২০ অর্ থবেবরর প্রস্তাতবি বাবজট পেশ কবরন তিতন। অর্ থমন্ত্রী বাবজট বকৃ্তিায় ববলন, মাবস মাবস ব্যাাংক বা 

তহসাবরযণ অতফবস হাতজরা ব্যতিবরবক সরকাতর চাকতরজীবীরা পর্ন িাবদর ব্যাাংক বা পমাবাইল তহসাবব পেনশন পেবি 

োবরন পসই ব্যবস্থা প্রবিথন করা হবয়বে। ইতিমবধ্য ২৭ হাজার চাকতরজীবীর ব্যাাংক অোকাউবে ইএফটির মাধ্যবম অর্ থ 

োঠাবনা হবে। আগামী অর্ থবের পর্বক সব চাকতরজীবীবক এই সুতবধা পদওয়া হবব। সরকাতর কম থচারীবদর জন্য গ্রুে 

ইন্সযেবরন্স নাবম একটি ব্যবস্থা র্াকবলও প্রকৃিেবয এটা পকাবনা বীমা নয়। সব কম থচারীবক বীমার আওিায় আনার লবযে 

তবযমান ব্যবস্থাটিবক সাংস্কার কবর জীবন বীমা করবোবরশবনর সহবর্াতগিায় একটি সমতিি বীমা ব্যবস্থায় রূোন্তর করা 

হবব। 

 

গৃহতনম থাণ ঋণ চালু হওয়ায় সরকাতর চাকতরজীবীরা তনজ তনজ কম থবযবত্র আরও উযমী ও সব থস্তবর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচষ্ট 

হববন ববল আশা ব্যক্ত কবরন অর্ থমন্ত্রী। এ োড়া উন্নয়ন প্রকবপে  অর্ থ োবড়র প্রতক্রয়া সহজ করা হবয়বে। চলতি অর্ থবেবর 

অনুবমাতদি সরকাতর প্রকবপে র চতুর্ থ তকতস্ত ের্ থন্ত অর্ থ ব্যবহাবরর যমিা প্রকপে  েতরচালবকর হাবি ন্যস্ত করা হবয়বে। ফবল 

অর্ থ োবড়র জন্য ইতিপূবব থ পর্ এক পর্বক দুই মাস সমবয়র প্রবয়াজন হবিা িা পেঁবচ র্াবব। এর ফবল উন্নয়ন প্রকপে  

বাস্তবায়বনর গতি ত্বরাতিি হবব। জনপ্রশাসন তববশেজ্ঞ ও ঢাকা তবশ্বতবযালবয়র পলাকপ্রশাসন তবভাবগর অধ্যােক ড. 

পমাবাবশ্বর পমাবনম সমকালবক ববলন, পদবশর পমাট বয়স্ক জনসাংখ্যার মবধ্য পেনশনবভাগীর সাংখ্যা অতি সামান্য। শুধু 

সরকাতর চাকতরজীবী ও কবয়কটি পবসরকাতর সাংস্থার সাি পর্বক আট লাখ েতরবার তনয়তমি পেনশন পেবয় র্াবক। 

অবসরপ্রাপ্ত সরকাতর চাকুবরবদর বাইবর হিদতরদ্র ৩৫ লাখ পলাক (বমাট বয়স্ক জনসাংখ্যার এক-চতুর্ থাাংশ) মাতসক ৪০০ 

টাকা হাবর বয়স্ক ভািা োবেন। িাবদর ভািার েতরমাণও মানসম্মি জীবনধারবণর েবয র্বর্ষ্ট নয়। িাই সরকাতর-

পবসরকাতর চাকতরজীবীবদর বাইবর তগবয় সবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু হবল পদবশ একটি বড় কাবজর সূচনা হবব। িবব 

কাজটি অিেন্ত জটিল ও সময়সাবেয। নতুন অর্ থমন্ত্রী এটি শুরুর প ােণা পদওয়ায় তিতন জাতির কাবে স্মরণীয় হবয় 

র্াকববন। তবতভন্ন মন্ত্রণালয় ও তবভাবগর কম থকিথারা সমকালবক ববলন, আশা কবরতেলাম অর্ থমন্ত্রী িার প্রর্ম বাবজবট 

সরকাতর চাকতরজীবীবদর পবিন বৃতির প ােণা পদববন। িার এ প ােণা না পেবয় আমরা হিাশ হবয়তে। িবব বাবজবটর েরও 

এ ধরবনর প ােণা আসবি োবর। বাজারদর পর্ েতরমাণ পববড়বে এবাং পর্ মূল্যস্ম্ফীতি হবয়বে িা তবববচনায় তনবয় অর্ থমন্ত্রী 

তসিান্ত পনববন ববল আমরা আশা কতর। একটি পবসরকাতর প্রতিষ্ঠাবনর শীে থ কম থকিথা ইয়াতশন আলী সমকালবক ববলন, 

সরকার শুধু সরকাতর চাকতরজীবীবদর সুতবধা পদখবে। তকন্তু পবসরকাতর চাকতরজীবীবদর জন্য পকাবনা সুতবধা পনই। অর্চ 

পবসরকাতর চাকতরজীবীবদরও পদখভাল করার দাতয়ত্ব সরকাবরর। এরেরও এবার সব থজনীন পেনশবনর তবেয়টি নতুন। আশা 

কতর, তবেয়টি দ্রুি কার্ থকর করা হবব।   


